Thông tin dành cho cha mẹ nói về đọc sách và
kể chuyện cho con nghe.
Các bạn cha mẹ thân mến,
trẻ em rất thích đọc sách chung với cha mẹ và được cha mẹ kể chuyện
cho nghe. Vì trẻ em yêu thích chuyện. Khi được đọc sách cho nghe trẻ
em học lắng nghe và học nói. Và điều này giúp trẻ biểu lộ tình cảm của
mình.
Với quyển sách này bạn có thể cùng với gia đình tìm hiểu đời sống ở

Đức và học được những từ tiếng Đức đầu tiên. Chúng tôi chúc bạn và gia đình được
nhiều hứng thú khi cùng

nhau đọc sách và kể chuyện!
Cùng nhau tìm hiểu đời sống ở Đức
Bạn sẽ học hỏi được gì trên sân chơi và ở chợ? Bạn hãy nói chuyện
với con bạn về các hình ảnh trong sách „Chúng ta là bạn“. Bạn hãy kể ra
những gì bạn nhìn thấy trên hình ảnh hoặc bạn hãy đặt những câu hỏi về
hình ảnh này. Qua phương pháp này bạn có thể gợi chuyện để bàn bạc về
môi trường sống mới và sự kiện hàng ngày.

Cùng nhau học những từ tiếng Đức đầu tiên.
Trên mỗi trang trong sách có vài từ tiếng Đức phù hợp với hình ảnh và mã QR trong bong

bóng thoại. Khi bạn dùng điện thoại di động của mình quét mã QR, bạn sẽ được đọc cho nghe các từ
này. Qua đó bạn có thể cùng với con bạn học và thực hành những từ tiếng Đức đầu tiên.

Cùng nhau đọc sách và kể chuyện.
Khi đọc sách cho con nghe bạn dành thời gian cho con bạn và bạn sẽ gần gũi với con bạn.
Lúc đó con bạn sẽ có được cảm giác tốt đẹp. Ngoài ra nó sẽ giúp con của bạn sau này đọc
giỏi. Bạn không cần phải đọc sách tiếng Đức cho con nghe. Bạn hãy đọc cho con nghe sách viết ngôn
ngữ mà bạn bình thường nói chuyện với con bạn.
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